
منصة البنك األهلي المتحد للتداول
األسئلة المتداولة

ما هو السهم؟

السهم هو أداة مالية تمثل الملكية في شركة أو مؤسسة ومطالبة متناسبة بأصولها وأرباحها. تسمى األسهم أيًضا 
بحقوق الملكية. يعني امتالك األسهم أن يمتلك المساهم شريحة من الشركة تساوي عدد األسهم المملوكة كنسبة 
من إجمالي األسهم القائمة للشركة. الفرد أو الكيان الذي يمتلك 100000 سهم في شركة بمليون سهم قائم سيكون 

لديه حصة ملكية بنسبة 10 ٪ فيها.

ما هو تداول األسهم؟

يتضمن تداول األسهم شراء وبيع األسهم في الشركات في محاولة لكسب المال من التغيرات اليومية في األسعار. 
يراقب المتداولون تقلبات األسعار قصيرة المدى لهذه األسهم عن كثب ثم يحاولون الشراء بسعر منخفض والبيع 

بسعر مرتفع.

ما هي توزيعات األرباح؟

توزيعات األرباح هي توزيع أرباح الشركة على مساهميها ويحددها مجلس إدارة الشركة. غالًبا ما يتم توزيع أرباح األسهم 
سنوًيا ويمكن دفعها نقًدا أو في شكل إعادة استثمار في مخزون إضافي.

ما هي جلسة التداول؟

تشبه جلسة التداول فترة تشغيل نظام التداول التي تحدث بين حالة ما قبل الفتح والحالة المغلقة.

ماذا تمثل أسعار العرض والطلب في أسعار األسهم؟

سعر العرض هو أعلى سعر يرغب المتداول في دفعه مقابل سهم وسعر الطلب هو أقل سعر يرغب شخص ما في 
بيع سهم به. السعر هو سعر أحدث عملية بيع.

كيف أسجل في منصة التداول للبنك األهلي المتحد؟

يمكن للعمالء الجدد الذين يرغبون في التسجيل وبدء التداول عبر اإلنترنت القيام بذلك عن طريق فتح حساب عبر 
اإلنترنت أو من خالل زيارة أي من فروع البنك األهلي المتحد أو بالتواصل مع مدير العالقات الخاصة بهم بالبنك.
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ما هي متطلبات النظام التشغيلي للحاسوب/ الهاتف للتداول على المنصة؟

متصفح اإلنترنت:

متصفحات الويب المدعومة:  

Chrome 90+   
Safari 12+   
Opera 74+   

)Edge 90+ )Chromium-based versions   
Firefox 90+   

األعدادات األساسية للكمبيوتر الشخصي:  

Processor – 2GHz or higher   
Installed Memory )RAM) – 2GB or higher   

)Operating System – Windows (7 or higher), or Mac OS (10.12 or higher   
Internet connection – 1Mbps or higher   

تطبيق الهاتف المحمول:

IOS النظام التشغيلي  

.Devices – 5S or higher   
.OS – 12.1 or higher   

.Browser – Safari 12.1 or newer   

Android النظام التشغيلي  

.Devices – Devices with resolution 320*480 )HD) and above   
)OS – 6 and above. (SDK version 23   

Browser – Chrome 93.0 or newer   

كيف يمكنني استعادة كلمة المرور المنسية؟

إذا نسيت كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بك، فما عليك سوى الضغط على رابط »نسيت كلمة المرور«   
الموجود في شاشة تسجيل الدخول.

 CAPTCHA في الشاشة التالية، اكتب اسم المستخدم وعنوان البريد اإللكتروني مع رمز التحقق  
اضغط على موافق للتأكيد.  

سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رمز سري إلى عنوان بريدك اإللكتروني المسجل في الوقت المناسب.    
انسخ الرمز السري والصقه في حقل النص واضغط على »موافق«.

سيتم بعد ذلك إرسال بريد إلكتروني يحتوي على تسجيل دخول مؤقت وكلمة مرور للمعاملة إلى عنوان بريدك   
اإللكتروني المسجل. استخدم هذا لتسجيل الدخول إلى التطبيق في عملية تسجيل الدخول العادية المذكورة أعاله.
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كيف يمكنني فتح حسابي؟

 إذا أدخلت كلمة مرور تسجيل دخول خاطئة خمس مرات متتالية، فسيتم قفل اسم المستخدم. لفتح اسم
AUB Trader أو اتصل بفريق aubtrader@ahliunited.com المستخدم الخاص بك، أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى 

على 97317585555+.

ما هي رسوم الخدمة وكيف يتم احتسابها؟

يرجى الرجوع إلى جدول الرسوم والتكاليف.

ما هي تذكرة الطلب؟

تعمل بطاقة الطلب كمكون أساسي يمكنك من خالله شراء / بيع األسهم باستخدام التطبيق.

كيف يمكنني تقديم طلب؟

طلب تذكرة ألمر »شراء«:
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طلب تذكرة ألمر »بيع«:

عناصر:

الحقول اإللزامية:

الكمية: تشير إلى إجمالي عدد األسهم لرمز معين يرغب المستخدم في شرائه أو بيعه أي »شراء 20 سهًما  
”TSLA“ من

القيمة: تشير إلى إجمالي القيمة النقدية أو العملة ألمر الشراء أو البيع (أي »شراء ما قيمته 2000 دوالر أمريكي  
من أسهم TSLA«). يتم احتسابها على النحو التالي: سعر السهم * كمية األسهم.

مالحظة: استخدم زر التبديل للتبديل بين أوضاع إدخال الكمية والقيمة. سيسمح لك التبديل إلى وضع اإلدخال    
المستند إلى القيمة بإدخال إجمالي قيمة األمر (أي المبلغ الذي ترغب في استثماره)، وسيقوم النظام تلقائًيا 

بتحويل هذه القيمة إلى العدد المناسب (الكمية) من األسهم.

منصة البنك األهلي المتحد للتداول
األسئلة المتداولة

األسهم



بخالف ذلك، يتيح لك استخدام وضع الكمية االفتراضي إدخال عدد األسهم في الرمز الذي ترغب في التعامل    
معه (الشراء أو البيع).

على سبيل المثال، افترض أن سهًما واحًدا لسهم معين هو 2 درهم إماراتي وترغب في إنفاق إجمالي 200 درهم    
إماراتي على شراء األسهم، إذا كان تبديل القيمة نشًطا، فأنت تحتاج فقط إلى كتابة »200« درهم إماراتي في 
القيمة، وسيقوم النظام تلقائًيا بحساب كمية األسهم المراد شراؤها (أي 2/200 = 100 سهم في هذه الحالة).

السعر: يشير إلى سعر السوق لرمز معين. يمكن تخصيص حقل السعر في جميع أنواع األوامر باستثناء عند وضع   
أوامر السوق التي يتم تنفيذها بناًء على سعر السوق الحالي في تلك اللحظة.

المحفظة: المحفظة هي كيان يحتوي على النقد المتاح لإلنفاق داخل التطبيق (لشراء األسهم أو العائدات من بيع   
األسهم). عالوة على ذلك، يتم تجميع األسهم التي تم شراؤها بالفعل في محافظ داخل التطبيق. كل محفظة لها 

عملتها الخاصة على أساس األسهم التي تحتفظ بها.

نوع الطلب: يشير إلى نوع األمر الذي يتم وضعه.  

أمر السوق - يتم إرسال هذا النوع من األوامر إلى السوق ويتم تنفيذه بأفضل عرض ألوامر البيع أو أفضل    
طلب ألوامر الشراء، كما هو متاح في ذلك الوقت.

مالحظة: حقل السعر ليس حقاًل إلزامًيا ألنواع أوامر معينة مثل أوامر »السوق«.   

أمر محدد - هذا أمر حيث يمكن للمستخدم تحديد الحد األقصى لسعر الشراء أو الحد األدنى لسعر البيع.    
وبالتالي، سيتم تنفيذ األمر بالسعر المحدد (أو أفضل).

أمر اإليقاف - هذا أمر سوق يتم إرساله إلى البورصة عند الوصول إلى سعر بدء التشغيل (سعر اإليقاف). عندما    
يتم الوصول إلى السعر المحدد، يتحول أمر اإليقاف إلى أمر سوق ويتم تنفيذه بأفضل سعر متاح.

أمر Stop Limit - هذا أمر يجمع بين ميزات أمر اإليقاف وأمر التحديد. إنه أمر لشراء ورقة مالية بما ال يزيد عن أو    
بيعها بسعر ال يقل عن سعر محدد. بمجرد الوصول إلى سعر اإليقاف، يتم إرسال أمر الحد إلى البورصة للشراء 

أو البيع بسعر محدد.

بعد تحديد نوع األمر المفضل، يمكنك بعد ذلك المتابعة إلدخال عدد األسهم (الكمية) والسعر الذي ترغب في    
شراء المخزون به.

اإلجراء: يتعلق هذا الحقل بنوع المعاملة المطلوبة. بمعنى آخر. شراء أو بيع أو بيع على المكشوف أو شراء لتغطية.  

يتم استخدام أمر الشراء لشراء / الحصول على األسهم من السوق.   

يتم استخدام أمر البيع لبيع األسهم الموجودة في السوق.   
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الحقول االختيارية  

صالح حتى: يتيح لك هذا الخيار تحديد تاريخ انتهاء الصالحية والوقت حتى يستمر تنفيذ األمر في البورصة.  

GTC األوامر الصالحة حتى اإللغاء (األوامر المفتوحة) هي األوامر التي يتم تفعيلها حتى يتم إلغاؤها من قبل   
المتداول. يتم رفض أوامر GTC في نهاية اليوم إذا تجاوزت حدود تقلب األسعار اليومية.

AOP عند األمر االفتتاحي، هو أمر تم شراؤه بسعر محدود في المعاملة األولية لليوم. إذا لم يتم تنفيذ األمر أو أي   
جزء منه بهذه الطريقة، فيجب معاملته على أنه ملغى.

IOC فوري أو إلغاء هو أمر سوق أو أمر حد يتم إلغاؤه تلقائًيا ما لم يتم تنفيذه كلًيا أو جزئًيا فور استالمه.  

FOK أمر Fill-Or-Kill هو أمر خيارات يتم إلغاؤه إذا لم يتم تنفيذه بالكامل عند التنفيذ. يستخدم هذا خصيًصا   
لألوامر الكبيرة ويتطلب التنفيذ الفوري.

GTX األوامر المشتراة التي تم إلغاؤها قبل دخول السوق في مزاد أو مرحلة العبور.  

GTD يمكن أن تظل أوامر Good until Date نشطة حتى التاريخ المحدد للمتداول.  

WEEK تنتهي صالحية هذه الطلبات بعد أسبوع من تاريخ المعاملة.  

MONTH تنتهي صالحية أوامر الشهر بعد شهر من تاريخ المعاملة.  

الكل أو ال شيء - سيؤدي تحديد هذا الخيار في بطاقة الطلب إلى إخبار النظام إما بتنفيذ األمر بالكامل أو عدم    
تنفيذ أيٍّ منه.

أمر يومي - سيؤدي تحديد هذا الخيار في بطاقة الطلب إلى إخبار النظام بتنفيذ األمر خالل يوم التداول أو إلغائه.   

الكسور )أي التداول الجزئي( - يتيح التداول الجزئي للمتداولين شراء رمز سهم بكمية أقل من سهم واحد كامل.    
ببساطة، إنه جزء من حصة كاملة. يكون هذا مفيًدا عند التعامل مع الرموز التي يكون فيها سعر السهم مرتفًعا، 
ويرغب المشتري في شراء جزء صغير من سهم واحد كامل. يمكن أن تنشأ األسهم الكسرية أيًضا بسبب نشاط 

الدمج واالستحواذ أو بسبب تجزئة األسهم.

المجاالت الوصفية  

سعر العطاء - يشير هذا إلى أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه مقابل سهم في السوق في وقت معين.   

سعر الطلب - يشير هذا إلى أدنى سعر يرغب البائع عنده في بيع أسهمه في السوق في وقت معين.   

انتشار العرض والطلب - يشير هذا إلى الفرق بين أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه مقابل السهم وأدنى    
سعر يقبله البائع مقابل السهم. هي القيمة التي يتجاوز بها سعر الطلب للرمز سعر العرض للرمز في السوق.
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العدد اإلجمالي للمخزونات - العدد اإلجمالي لمخزونات الرمز المحدد، والتي يمتلكها المستخدم حالًيا في    
محفظته (أي تم شراؤها بالفعل).

العملة - العملة تشير إلى أساس التجارة (أي العملة القانونية لبلد أو منطقة معينة). ضمن هذا التطبيق، يتم    
تمثيل جميع بيانات األسعار لرموز األسهم بالعمالت النقدية المعمول بها (مثل الدوالر األمريكي والدرهم 

اإلماراتي واليورو وما إلى ذلك).

قيمة األمر - القيمة الناتجة عن مضاعفة كمية األمر وسعر األمر.   

عقد - يعرض هذا عدد األسهم التي اشتراها المستخدم بالفعل من الرمز.   

العمولة - يتم احتسابها من قبل النظام حسب العموالت المحددة للتبادل.   

صافي القيمة - هذا هو إجمالي قيمة األمر بما في ذلك العمولة.   

الشراء المعلق والبيع المعلق - يعكس هذا أي أوامر بيع وشراء معلقة قمت بوضعها للرمز.   

ما هي محفظتي؟

توفر المحفظة نظرة عامة رسومية في الوقت الفعلي للمحفظة وأدائها، أي الربح / الخسارة الناتجة عن األوراق المالية 
(أي األسهم) الموجودة في محفظة واحدة. يتم تحليل أداء المحفظة من وجهات نظر متعددة بما في ذلك األساسيات 
(مثل النسب المالية). كما يوفر تقييًما مباشًرا في الوقت الفعلي لألوراق المالية للمستخدم بناًء على قيمتها السوقية 

الحالية وسعر الشراء األولي.
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توقيت سوق الصرف؟
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Exchange Working days Timing
Bahrain Stock Exchange (BSE) Sunday – Thursday 9:30 am – 1:00 pm 
Saudi Arabia Exchange (TDWL) Sunday – Thursday 10:00 am – 3:00 pm  

Qatar Stock Exchange (QE) Sunday – Thursday 9:30 am – 1:00 pm 
Kuwait Stock Exchange (BK) Sunday – Thursday 9:00 am – 12:30 pm  

Muscat Securities Exchange (MSX) Sunday – Thursday 9:00 am – 2:00 pm  
UAE Markets  

(NASDAQ Dubai/ ADX/ DFM) Monday – Friday 10:00 am – 2:45 pm

US Markets Monday – Friday

Summer: 
4:30 pm – 11:00 pm 

Winter: 
5:30 pm – 12:00 am  

Hong Kong Stock Exchange  Monday – Friday  

Morning:  
4:00 am – 7:00 am  

Afternoon: 
8:00 am – 11:00 am 

Euro Markets Monday – Friday 11:00 am – 7:30 pm  
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أدوات الدخل الثابت

ما هو السند / الصكوك؟

السند هو أداة ذات دخل ثابت تمثل قرًضا يقدمه المستثمر لمقترض (عادًة ما تكون شركة أو حكومية)، مقابل دخل 
من حيث مدفوعات الفائدة (قسيمة). الصكوك هي استثمار في السندات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

ما فائدة االستثمار في السندات / الصكوك؟

تعتبر األوراق المالية ذات الدخل الثابت بمثابة استثمارات منخفضة المخاطر مقارنة باألسهم. يحصل المستثمرون 
على دخل ثابت في شكل مدفوعات فائدة ويستلمون المبدأ بالكامل مرة أخرى إذا تم االحتفاظ بالسند حتى تاريخ 

االستحقاق. يمكن للمستثمرين أيًضا االستفادة من إعادة بيع السند بسعر أعلى من سعر التكلفة.

ما هو قسيمة السند؟

القسيمة أو القسيمة هي معدل الفائدة السنوي المدفوع على السند، معبًرا عنه كنسبة مئوية من القيمة االسمية 
ويتم دفعه من تاريخ اإلصدار حتى تاريخ االستحقاق. إنه مثل توزيعات األرباح المدفوعة على األسهم التي تتمتع بميزة 

كبيرة أن الشركات ليست ملزمة بدفع أرباح األسهم ولكن عليها التزام بدفع قسائم للمستثمرين.

ما هو عائد السند؟

عائد السندات هو العائد الذي يحققه المستثمر على استثمار السندات. يرتبط سعر السند والعائد ارتباًطا عكسًيا، ومع 
ارتفاع سعر السند، ينخفض عائده. YTM هو العائد حتى االستحقاق وهو العائد الذي يمكن أن يتوقعه المستثمر على 

أساس سنوي بافتراض االحتفاظ بالسند حتى تاريخ االستحقاق.

ما هو موعد استحقاق السند؟

يشير تاريخ االستحقاق إلى التاريخ الذي يصبح فيه المبلغ األساسي لالستثمار، مثل السندات أو السندات أو غيرها 
من أدوات الدين، مستحًقا ويتم سداده إلى المستثمر.

ما هي مدة السند؟

تقيس مدة السند الحركة في سعر السند لكل تغيير بنسبة 1٪ في سعر الفائدة. يتم التعبير عن وحدة مدة السند 
بالسنوات. أيًضا، يرتبط سعر السند وأسعار الفائدة ارتباًطا عكسًيا.

ما هو الحد األدنى لالستثمار للسند؟

لكل سند حد أدنى من متطلبات االستثمار وهو الحد األدنى لالستثمار المطلوب لتداول ذلك السند (شراء أو بيع). 
الحد األدنى المطلوب هو 200 ألف دوالر أمريكي.
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أدوات الدخل الثابت

ما هو التصنيف االئتماني للسند؟

تصنيف السند هو طريقة لقياس الجدارة االئتمانية للسند، والتي تتوافق مع تكلفة االقتراض للمصدر. عادًة ما 
تخصص هذه التصنيفات درجة حرف للسندات التي تشير إلى جودتها االئتمانية.

 Fitch و Moody’s Investors Service و Standard & Poor›s تقوم خدمات التصنيف المستقلة الخاصة مثل
Ratings Inc. بتقييم القوة المالية لمصدر السندات أو قدرتها على دفع أصل الدين وفوائده في الوقت المناسب.

في المتجر االستثماري، لسهولة تفسير هذه التصنيفات (استناًدا إلى األرقام، 1-5)، قدمنا مصفوفة تصنيف داخلية 
(مع مراعاة التصنيفات من وكاالت التصنيف هذه). التصنيف 1 يعني أكثر الجدارة االئتمانية وفًقا لوكاالت التصنيف، 

بينما التصنيف 5 يعني أقل الجدارة االئتمانية وفًقا لوكاالت التصنيف.

كيف يمكنني تصفية السندات؟

بمجرد وصول المستثمرين إلى عالمة تبويب السندات / الصكوك في المتجر االستثماري في تطبيق التداول، 
يمكنهم اختيار تصفية النتائج حسب YTM، ومعدل وتكرار القسيمة، واالستحقاق، والحد األدنى لالستثمار، 

 والتصنيف، ونوع الُمصدر (حكومي أو شركة) والشريعة. بشكل افتراضي، سيرى جميع المستثمرين جميع
السندات / الصكوك في التطبيق.

ما هو الفرق بين عرض الشبكة وعرض القائمة تحت السندات / الصكوك؟

بشكل افتراضي، تحتوي واجهة السندات / الصكوك على عرض شبكي إلظهار السندات / الصكوك. يمكن 
للمستثمرين تغيير طريقة العرض إلى عرض القائمة لرؤية السندات / الصكوك كقائمة ويمكنهم استخدام سندات 

التصفية وفًقا لمعايير مختلفة مثل المخاطرة والحد األدنى لالستثمار وما إلى ذلك.

ما هو العرض والطلب للسند؟

العرض والطلب هما األسعار التي يمكن تداول السند بها على المنصة. سعر العرض للمستثمر الذي يرغب في بيع 
السند في ممتلكاته. سعر الطلب خاص بالمستثمر الذي يرغب في شراء سند.

كيف يمكنني شراء / بيع سند في المتجر االستثماري؟

يحتاج المستخدم إلى االنتقال إلى متجر استثماري في تطبيق التداول واختيار عالمة تبويب »السندات / الصكوك« 
للوصول إلى السندات. يمكن للمستثمر النقر على السند / الصكوك التي يرغب في تداولها ويمكنه شراء السند / 

الصكوك من زر الشراء (»B«). يمكن للمستثمرين بيع السندات التي يحتفظون بها في محافظهم فقط (بدون بيع على 
المكشوف) باستخدام زر البيع (»S«) تنعكس أفضل أسعار العرض والطلب المتاحة على المنصة.
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أدوات الدخل الثابت

كيف يمكنني تفسير تذكرة الطلب؟

فيما يلي مكونات بطاقة الطلب:

الُمصدر - اسم المؤسسة / الحكومة الُمصِدرة  

الحد األدنى للقطعة - الحد األدنى لالستثمار المطلوب للسند (افتراضي)  

الحد األدنى للزيادة - الزيادة التي يمكن تداول السند بها بعد استيفاء الحد األدنى من متطلبات االستثمار  

نظري - الحد األدنى من االستثمار المطلوب للسند (يمكن للعميل زيادة القيمة النظرية التي يرغبون في تداولها   
وفًقا لقيمة الزيادة الدنيا)

السعر - يتم تحميل بطاقة الطلب تلقائًيا بأفضل عرض (للبيع) وأفضل طلب (للشراء)  

YTM - العائد حتى االستحقاق المقابل للسعر  

العمولة - رسوم المعامالت للتجارة  

المبدأ - يتم حسابه على أنه نظري مضروًبا في السعر  

المستحقة - تعديل الفائدة المستحقة على السند هو المبلغ المدفوع، والذي يساوي رصيد الفائدة المستحقة منذ   
تاريخ الدفع األخير للسند. عند شراء السندات في السوق الثانوية، سيتعين على المشتري دفع الفائدة المتراكمة 

للبائع كجزء من إجمالي سعر الشراء.

المجموع - جمع المبدأ والمستحق، المبلغ الذي سيتم دفعه (شراء) أو استالم (بيع) للسند، بدون عمولة  

الفاتورة - تلخيص المبدأ، المستحقة والعمولة. صافي المبلغ الواجب دفعه (شراء) أو استالمه (بيعه) للسند  

كيف يمكنني تتبع حالة الطلب وحيازات السندات؟

يمكن للمستثمرين تتبع أوامرهم وممتلكاتهم من السندات تحت عالمة التبويب »حساب التداول« في تطبيق 
 التداول. يمكن للمستثمرين عرض محافظهم، والممتلكات، وحالة الطلب، وتفاصيل الحساب، والمراكز

المغلقة، إلخ.

هل يوجد ضمان للتنفيذ على السندات؟

األسعار المعروضة على المنصة هي أفضل عروض / طلبات (أسعار إرشادية) آلخر صفقات على األدوات. التنفيذ غير 
مضمون ولكن المستثمرون سيحصلون على التنفيذ فقط ألوامرهم باألسعار التي يضعونها. سيحصل المستثمرون 

على أفضل تنفيذ ألوامر الشراء والبيع الخاصة بهم ولن يحصلوا على تنفيذ أسوأ من السعر الذي وضعوا األمر عليه.
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أدوات الدخل الثابت

كيف يمكنني معرفة حالة طلباتهم؟

يمكن للمستثمرين تتبع أوامرهم من خالل عالمة التبويب »حساب التداول« في تطبيق التداول. سيتلقى 
المستثمرون إشعاًرا عند تقديم الطلب بنجاح (الحالة - »مقبول«) وستتغير الحالة إلى »تم التنفيذ« بمجرد تنفيذ األمر.

هل يمكنني بيع السندات على المكشوف؟

ال يمكن للمستثمرين بيع السندات على المكشوف. يمكنهم فقط بيع السندات التي يحتفظون بها في محفظتهم.

لماذا أتلقى خطًأ باستمرار بسبب عدم كفاية القوة الشرائية؟

تعني القوة الشرائية غير الكافية أن المحفظة التي يحاول المستثمر من خاللها شراء السند ال تتمتع بالقوة الشرائية 
الكافية للشراء، وبالتالي يجب على المستثمر تمويل الحساب حتى يتمكن من وضع أمر الشراء.

هل يمكنني إنشاء قائمة المراقبة لتتبع السندات؟

يمكن للمستثمرين إنشاء قوائم مراقبة شخصية وإضافة روابط إلى قوائم المراقبة هذه بالنقر فوق الزر »إضافة إلى 
قائمة المراقبة« بجوار الزر »B« (شراء) بمجرد فتح صفحة السندات.
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